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SOLICITARE DE OFERTĂ

Prin prezenta, Vă informăm că Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” organizează un concurs
prin solicitarea ofertelor de preţuri referitor la achiziţionarea unor carburanți, conform cerințelor
menționate în Anexa nr. 1 la prezenta solicitare.
Vă invităm să participați la concurs, conform condiţiilor expuse mai jos:
1. Obiectul achiziției și cerințele față de acesta:
achiziţionarea unor carburanți, parametrii de bază fiind menţionați în Anexa nr. 1 la prezenta
solicitare.
2. Sursa de finanţare: din contul Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” în baza contractului
comercial.
3. Modul de prezentare a ofertei:
a) oferta se prezintă în limba de stat;
b) oferta se întocmeşte clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile şi aplicarea
ştampilei operatorului economic;
c) preţul se indică în lei moldoveneşti, cu toate taxele incluse şi cu condiţia INCOTERMS 2000
DDP (pentru ofertele în valută străină, preţul se va calcula la cursul oficial stabilit de către Banca
Națională a Moldovei în ziua deschiderii ofertelor);
d) perioada de valabilitate a ofertei este de cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice;
e) oferta se prezintă la adresa juridică a Beneficiarului: Piaţa Marii Adunări Naţionale 1,
Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”;
f) oferta se prezintă în original până la data de 29 decembrie 2017, ora 11:00 la sediul
Beneficiarului, menţionat mai sus;
g) oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poştal sau prezentată de către curier la locul
destinaţiei (Piaţa Marii Adunări Naţionale 1), dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a
ofertelor, indicat la litera f);
h) fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă.
4. Oferta cîştigătoare se va stabili conform coraportului calitate-preţ, prioritate avînd oferta care
va satisface toate cerinţele solicitate la cel mai mic preţ.
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5. Documentele necesare de calificare:
a) Documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice rezidente conform
legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de
stat (de exemplu, decizia de înregistrare eliberată de Camera Înregistrării de Stat) – pentru persoanele
cărora, potrivit legislaţiei, li se eliberează acest document;
b) Extrasul din Registrul de stat eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de
stat, care corespunde situaţiei curente şi care include, în funcţie de categoria rezidentului, informaţia
privind denumirea, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat /codul fiscal, numărul
de înregistrare, data înregistrării, sediul, administratorul, mărimea capitalului social, fondatorii
(asociaţii), cotele de participare ale fondatorilor (asociaţilor), genurile de activitate – pentru
persoanele care se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat. În cazul în care persoana juridică
rezidentă este societate pe acţiuni şi extrasul menţionat din registru nu conţine informaţia privind
acţionarii şi cotele de participare ale acestora, suplimentar se prezintă extrasul din registrul
acţionarilor societăţii pe acţiuni în cauză;
c) Licența eliberată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru
genul de activitate supus reglementării prin licențiere și anume comercializarea cu amănuntul a
benzinei și motorinei la stațiile de alimentare certificate.
Documentele menţionate se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor cu
originalele acestora se autentifică prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe
propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul” şi prin semnătura conducătorului /
persoanei împuternicite a acestuia şi se certifică prin aplicarea ştampilei operatorului economic.
6. În cazul în care ofertantul în cauză va fi desemnat cîştigător al concursului, Î.S. „Centrul de
telecomunicaţii speciale” îşi rezervă dreptul de a solicita de la acesta informaţii suplimentare, care
certifică:
a) competenţa managerială, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat,
dotarea tehnică, capacitatea financiară, alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de
achiziţii pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;
b) situaţia financiară (în baza datelor din ultimul bilanţ contabil și raport financiar);
c) faptul că nu este insolvabil, blocat financiar, în stare de faliment și activităţile acestuia nu
sunt suspendate (să nu fie intentată procedura de insolvabilitate, să nu fie aplicat sechestru pe conturi
etc.);
d) achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia țării;
e) neaplicarea, pe parcursul ultimilor 5 ani, faţă de funcţionarii operatorului economic a unor
sancţiuni disciplinare, administrative şi penale în legătură cu activitatea lor profesională sau cu
furnizarea de informaţii eronate în scopul încheierii unui contract de achiziţie.
7. Condiţiile de contractare: contractul se va încheia între Î.S. „Centrul de telecomunicaţii
speciale” şi ofertantul desemnat câştigător în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din
momentul anunțării cîștigătorului prezentului concurs.
Persoana de contact: dl Dmitri Rоmаnescu.
Telefon de contact: 022 820 908; fax: 022-250-522.
Cu respect,
Preşedintele grupului de lucru
pentru achiziții

Dmitri RОМANЕSСU
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Anexa nr. 1

Nr. d/o
1.
2.

Tipul combustibilului
Benzină cu cifra octanică 95
Motorină

Cantitatea estimată pentru
anul 2018 (litri)
13 000
1 000
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